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Editor’s Note

การที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ตามนโยบายของภาครัฐนั้น เราจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้ก้าวทันต่อความต้องการของตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
Special Talk ฉบับนี้เราจะพูดถึงแนวทางของกระทรวงพาณิชย์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ก�ำหนดวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อใช้เป็นทิศทางในพัฒนาร่วมกันของแต่ละประเทศไปสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคง
โดยประเทศไทยเองก็ได้ก�ำหนด 6 ยุทธศาสตร์หลักครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนในทุกๆ ด้าน
ส�ำหรับคอลัมน์ Special Report แยกเป็นหัวข้อส�ำคัญ 2 เรื่องหลัก เรื่องแรกจะพูดถึงการเชื่อมโยงการวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รัฐบาลได้ปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์หลายด้าน โดยได้จัดตั้ง “สภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.)” ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพือ่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยให้มนั่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรการส่งออกรายสินค้าของไทย โดยการน�ำสถิติและข้อมูลต่างๆ ของสินค้าส่งออกที่อยู่ในช่วงขยายตัว
ช่วงรุ่งเรือง และช่วงชะลอตัว มาประกอบการพิจารณาการลงทุนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่อาจขยายตัวได้ในระดับสูงเหมือนในอดีต
การน�ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�ำให้เราสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในตลาดโลกได้
										กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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กระทรวงพาณิชย์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

› เมือ่ วันที่ 13-14 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ส�ำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าส่งทีมไปสานต่องาน CLMVT Forum 2017 กับกัมพูชา ซึ่งจะ
เป็นเจ้าภาพในเดือนกันยายนศกนี้ ที่กรุงพนมเปญ เพื่อให้การกระชับความสัมพันธ์กับประเทศ
ในภูมภิ าคมีความต่อเนือ่ ง จากทีไ่ ทยเป็นเจ้าภาพครัง้ แรกในปี 2559 โดยทีมงานเดินทางไปพร้อม
กับคณะผู้แทนไทยงานประชุม Joint Trade Committee (JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 ระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ประเด็นที่ฝ่ายไทยได้เสนอให้กัมพูชาพิจารณา คือ
1) การติดตามประเด็น Quick Wins Follow Up หรือ ผลลัพธ์จากการประชุม CLMVT
Forum 2016 ที่ประเทศไทย อาทิ การจัด CLMVT Business Council/ Forum, การพัฒนา
Knowledge Tank, การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ (Think Regionally: Human Capital
Development Partnership), การเพิม่ มูลค่าของสินค้า/การส่งเสริมสินค้าหัตถกรรม, การพัฒนา
Startups, และการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นต้น
2) ข้อเสนอแนะประเด็นส�ำหรับการประชุม CLMVT Forum 2017 เพื่อให้กัมพูชา
พิจารณา คือ การขยายความเชือ่ มโยงในระดับภูมภิ าค (connectivity) โดยเฉพาะการเชือ่ มโยง
ระหว่างประชาชน, ประเด็นทีภ่ มู ภิ าค CLMVT มีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาความร่วมมือร่วมกัน
อาทิ การเกษตรสมัยใหม่ การขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล และการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ในการผลิตและภาคบริการ, รวมทั้งประเด็น/สาขาที่กัมพูชามีความโดดเด่น และ
ต้องการน�ำเสนอต่อประชาคมโลก อาทิ การมีคนหนุม่ สาว/วัยแรงงานจ�ำนวนมาก และธุรกิจสาขา
ที่กัมพูชาสนใจ เช่น ค้าส่งค้าปลีก การพัฒนาตราสินค้า และแฟรนไชส์ เป็นต้น
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โดย : นางสาววรัญญา ผูพ้ ทิ กั ษ์ผล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตั กิ าร กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

กระทรวงพาณิชย์กบ
ั เป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืน
ในปัจจุบนั โลกมีความเชือ่ มโยงหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็นระหว่างประชาชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกต่างๆ ล้วนส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์การสหประชาชาติจึงได้ก�ำหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) เพือ่ ใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตัง้ แต่เดือนกันยายน 2558 ถึงสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี
โดยมีหลักแนวคิดทีส่ ำ� คัญว่า การพัฒนาประเทศจะยัง่ ยืนได้กต็ อ่ เมือ่ ทุกประเทศมีการพัฒนาไปด้วยกัน ความร่วมมือระหว่างประเทศจะสามารถน�ำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทัง้ 17 เป้าหมายได้ในทีส่ ดุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน (Sustainable Devetopment Goals (SDGs))

ทีม่ า : https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

การปรับใช้แนวทางของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) ในส่วน
ของประเทศไทยนัน้ ได้นำ� มาสูก่ ารก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ซึง่ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึง่ เป็นกรอบการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาวทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs)
ส�ำหรับกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักในเป้าหมายที่ 17
เสริมความเข้มแข็งให้กลไกการด�ำเนินงานฟืน้ ฟูสภาพหุน้ ส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงการคลัง และเป็นหน่วยงานสนับสนุนในเป้าหมายที่
1) ยุตคิ วามยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 2) ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความ
มัน่ คงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืน
8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน
การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส�ำหรับทุกคน
9) สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ คี วามทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทีค่ รอบคลุมและยัง่ ยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 10) ลดความไม่เสมอภาค
ภายในและระหว่างประเทศ 12) สร้างหลักประกันให้มรี ปู แบบการบริโภค
และการผลิตทีย่ งั่ ยืน
กระทรวงพาณิชย์ได้ดำ� เนินการเพือ่ ตอบโจทย์ดงั กล่าวผ่านการก�ำหนด
แผนงาน/โครงการของกระทรวง ทั้งที่เป็นกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว

อย่างยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ที่พัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันของเกษตรกรไปจนถึงผูป้ ระกอบการระดับโลก 2) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการค้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทีม่ งุ่ สร้างระบบการค้าทีเ่ ป็นธรรม
และยัง่ ยืนให้สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงจากภายนอกได้ 3) ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างบทบาทผูบ้ ริโภค ทีส่ ง่ เสริมให้ผบู้ ริโภคมีความรู้ มีเหตุผล
มีภมู คิ มุ้ กัน เพือ่ รองรับเศรษฐกิจการค้าในอนาคตได้ และ 4) ยุทธศาสตร์
การบูรณาการกับระบบการค้าโลก เพือ่ ใช้ประโยชน์จากภายนอก
นอกจากนี้ ยังมีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับการด�ำเนินตาม
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอีกด้วย ไม่วา่ จะเป็นโครงการทีช่ ว่ ยลดภาระ
ค่าครองชีพของผูบ้ ริโภค การสร้างค่านิยม “ฉลาดซือ้ ประหยัดใช้” ให้กับ
ผู้บริโภค รวมถึงโครงการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
โดยการยกเลิกภาษีนำ� เข้าและโควตา (Duty Free Quota Free: DFQF)
ภายใต้องค์การการค้าโลก ซึ่งเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก
การด�ำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส�ำหรับ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยเพิม่ ส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก�ำลังพัฒนาใน
การส่งออกทัว่ โลกให้สงู ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ประเทศไทยคงไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ได้
หากมีใครถูกทิง้ ไว้ขา้ งหลังของการพัฒนา ในฐานะทีก่ ระทรวงพาณิชย์เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มคี วามมัง่ คัง่
และคนไทยมีความอยูด่ กี นิ ดี ก็มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงคนทุกกลุม่ ใน
ประเทศ ดังนัน้ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจึงเป็นโจทย์สำ� คัญทีจ่ ะพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าให้ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
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โดย : นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

การเชือ
่ มโยงการวิจย
ั นวัตกรรม และทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา
สูก
่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(R&D to Innovation to IP to Commercialization)

รัฐบาลได้วางนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
เพือ่ พัฒนาประเทศไทยไปสูเ่ ศรษฐกิจฐานคุณค่า (Value Based
Economy) ทีข่ ับเคลื่อน ด้วยองค์ความรู้ การวิจัย เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ประการส�ำคัญคือการใช้
ความต้ องการเป็ น ตั วน�ำ (Demand Driven) ซึ่ง เป็นกระดุม
เม็ดแรกในการพัฒนาและสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation)
สู ่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ยกระดั บ ประเทศไทยให้
หลุ ด พ้ น กั บ ดั ก ประเทศรายได้ ป านกลาง (Middle Income
Trap) กับดักความเหลื่อมล�้ำ (Inequality Trap) และกับดัก
ความไม่สมดุล (Imbalance Trap) อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ตามแนวทางนโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579)
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีช่องว่างในการเชื่อมโยงการวิจัยและ
นวั ต กรรมสู ่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง เชิ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม ความ
มั่นคง และด้านอื่นๆ เนื่องจากไม่ได้ใช้ความต้องการเป็นตัวน�ำ
ท�ำให้โจทย์การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมไม่สอดคล้องหรือตอบสนอง
กับความต้องการใช้ประโยชน์ รวมถึงระบบการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศไทย ได้แก่ นโยบาย งบประมาณ บุคลากร
กฎหมาย และสภาพแวดล้อมต่างๆ ยังไม่บูรณาการและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ
ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะการจัดตั้ง
“สภานโยบายวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สวนช.)” ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 โดย สวนช. มีอำ� นาจหน้าที่ ได้แก่ 1) ก�ำหนดทิศทาง
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นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม 2) ก�ำหนดระบบ
การจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม 3) ก�ำกับเร่งรัด
การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และ 4) เร่งรัด ติดตามให้มีการปรับปรุงกฎหมาย
ภารกิจและอ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรม
และพัฒนาปัจจัยเอือ้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการประชุม สวนช. ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์
ทีผ่ า่ นมา มีประเด็นความเห็นทีน่ า่ สนใจ อาทิ
1) นายกรัฐมนตรี ให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อนให้ได้ผล
เป็น “รูปธรรม” แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นผลส�ำเร็จ
จับต้องได้ โดยเริม่ จากพืน้ ฐานศักยภาพทีเ่ รามีนำ� มาต่อยอด รวมทัง้
มี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจนและแนวทางสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ทั้ ง ระยะสั้ น
(ภายใน 1 ปี) กลาง และยาว (20 ปี) ตัง้ โจทย์วจิ ยั และนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดเชือ่ มโยงกับสิง่ ทีไ่ ทยมีศกั ยภาพ
ใช้กลไกหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย
บูรณาการร่วมกัน พิจารณาตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้สอดคล้องกัน
ทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยใช้ความต้องการเป็นตัวน�ำ
ตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งได้สั่งการให้ปรับทบทวนคณะอนุกรรมการ
(4 คณะ = ทิศทาง/งบประมาณ/
บุคลากร/กฎหมาย) ให้เป็น
คณะที่ ก ระชั บ และเล็ ก ลง
เพื่อให้ด�ำเนินการได้คล่องตัว
และรวดเร็ว รวมทัง้ ให้เพิม่ เติม
ภารกิจด้านก�ำหนดมาตรฐาน
และความต้ อ งการตลาด
เพือ่ ให้ครอบคลุมภารกิจส�ำคัญ
ให้ครบถ้วน
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2) รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์) ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ ง
“ทิศทาง” การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ ก�ำหนด Know How &
Technology หลักของประเทศไทยว่าจะมุ่งเน้นอะไรที่ตลาดต้องการ และ
ไทยมีศกั ยภาพหรือควรมีศกั ยภาพ อาทิ Biotech, Medtech, Creativity
ประการส�ำคัญ ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม
จะต้องประกอบด้วยบุคลากรทีเ่ หมาะสม ทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะ
นักยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์ มองเห็นอนาคตว่าไทยควรจะไปในทิศทางใด
ซึง่ ทิศทางการวิจยั เปรียบดัง่ กระดุมเม็ดแรกทีน่ ำ� ไปสูก่ ารจัดสรรงบประมาณ
การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงกฎหมาย และระบบนิเวศน์ทเี่ กีย่ วข้อง
3) รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย)์ ให้ความส�ำคัญ
เรือ่ ง “ภาพรวม” ด้วยมุมมองทีค่ รอบคลุม ทัง้ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
โอกาสทางเศรษฐกิจ และการแก้ปญ
ั หาสังคม/สิง่ แวดล้อม โดยให้แบ่งโจทย์

การวิจยั เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 1. การวิจยั เพือ่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
(Competitiveness) 2. การวิจยั เพือ่ เชือ่ มโยงโอกาสทางเศรษฐกิจ (MarketLed Opportunity) และ 3. การวิจยั เพือ่ แก้ปญ
ั หาสังคม สิง่ แวดล้อม และ
พัฒนาคุณภาพชีวติ (Social Issues) เช่น Aging, Labor, Climate Change
เป็นต้น
ส�ำหรับกระทรวงพาณิชย์มนี โยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย
โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร์ทสี่ อดรับกับเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ อาทิ
1) การจัดตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม (IP-IDE Center) ซึ่งเปิดตัวเมือ่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ธุรกิจนวัตกรรมของไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้เข้าใจและ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ (IP to
Commercialization) อย่างครบวงจร
2) การจัดงาน Smart Startup 2017 เมี่อวันที่
16-18 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ SMEs และ Startups
มาพบกัน โดยเติมเต็มต่อยอดและเติบโตไปด้วยกัน เพราะ
Smart Solutions ของ Startups ทีเ่ กิดจากความคิดสร้างสรรค์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถช่วยแก้ปญั หาและยกระดับ
SMEs ไปสู่ Smart SMEs ได้ ซึง่ กระทรวงพาณิชย์จะต่อยอด
และขยายผลหลังการจัดงานต่อไป
3) การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า
ยุคใหม่ (NEA : New Economy Academy) เปิดตัว
เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2560 เพือ่ เป็นศูนย์กลางรวบรวม
หลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการ SMEs
สูก่ ารเป็น Smart SMEs รองรับการเข้าสูเ่ ศรษฐกิจยุคใหม่
โดยน� ำ นวั ต กรรม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและดิ จิ ทั ล
เป็นตัวขับเคลื่อนพร้อมเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ
สูเ่ ศรษฐกิจระดับภูมภิ าคและเศรษฐกิจในระดับโลก
ดังนัน้ เห็นว่า “การใช้ความต้องการตลาดเป็นตัวน�ำ
(Demand Driven)” จึงเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่
ส�ำคัญยิ่ง เพราะข้อมูลและแนวโน้มความต้องการตลาด
เปรียบเป็นกระดุมเม็ดแรกทีจ่ ะน�ำไปสูโ่ จทย์การวิจยั พัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ สร้างสรรค์
คุณค่า (Value Creation) และพัฒนาธุรกิจจาก Traditional
Entrepreneur ไปเป็น Smart Entrepreneur สนับสนุน
เศรษฐกิจฐานคุณค่า (Value Based Economy) ตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการพัฒนาและเชื่อมโยง
การวิ จั ย และนวั ต กรรมสู ่ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและ
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยให้มนั่ คง มัง่ คัง่ และ
ยัง่ ยืน
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โดย : น.ส.ณิชชาภัทร กาญจนอุดมการณ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

วัฏจักรการส่งออกรายสินค้าของไทย
นับตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ภาคการส่งออกของไทยนับเป็นกลไกหลัก
ส�ำคัญในการท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด จากข้อมูลในอดีต
จะเห็นได้ว่าภาคการส่งออกมีสัดส่วนการส่งออกต่อ GDP ในระดับสูง
โดยในช่วงปี 2549 – 2559 มีสดั ส่วนการส่งออกสินค้าต่อ GDP เฉลีย่ สูงถึง
ร้อยละ 56.3 ซึง่ ถือเป็นสัดส่วนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภาคเศรษฐกิจ สะท้อนถึง
ความส�ำคัญของภาคการส่งออกที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี
ภาคการส่งออกยังคงอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของวัฏจักรธุรกิจทีอ่ าจเปลีย่ นไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจ กล่าวคือ อาจอยูใ่ นช่วงฟืน้ ตัว ขยายตัว ชะลอตัว หรือหดตัว
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของสินค้าส่งออกแต่ละประเภท ดังนั้น
การทราบถึงวัฏจักรของสินค้าส่งออกจะเป็นประโยชน์ในการปรับเปลีย่ น
กลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถน�ำไปใช้วางนโยบายทัง้ เชิงรุกและเชิงรับให้
เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทต่อไป
วัฏจักรและจุดวกกลับของมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ทำ� การศึกษาวัฏจักรส่งออก
ของไทย โดยใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่ปี 2549-2559 พบว่า ภาพรวมการส่งออก
ของไทยโดยเฉลีย่ หนึง่ วัฏจักรจะกินเวลาประมาณ 52 เดือน ช่วงขาขึน้
(Expansion Phase) จะมีระยะเวลาเวลาประมาณ 23 เดือน ขณะทีช่ ว่ งขาลง
(Recession Phase) จะมีระยะเวลาประมาณ 29 เดือน

ส�ำหรับภาพรวมของการเกิดจุดวกกลับของการส่งออกสินค้าของไทย
พบว่า มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์สำ� คัญทางเศรษฐกิจ และภาวะการ
ส่งออกทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต ดังนี้
ภาวการณ์คา้ ในช่วงปี 2549 ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเนือ่ งจาก
สถานการณ์การก่อการร้าย และวิกฤติในภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้มลู ค่า
การส่งออกอยูใ่ นภาวะตกต�ำ่ อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 ภาวะเศรษฐกิจ
โลกเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับโครงสร้างตลาดส่งออกของประเทศไทยมี
การกระจายตัวมากขึน้ โดยการพึง่ พิงตลาดส่งออกใหม่ ได้แก่ จีน เอเชีย และ
ยุโรปตะวันออก ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อการขยายตัวของภาค
ส่งออก และท�ำให้มูลค่าการส่งออกของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และเข้าสูจ่ ดุ สูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2551
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อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2551 ภาคการส่งออกได้กลับมาอยูใ่ น
ภาวะซบเซาอีกครัง้ เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันดิบในตลาดโลกมีความผันผวน
ค่อนข้างมาก ประกอบกับการเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis)
ของสหรัฐอเมริกาได้สง่ ผลให้อปุ สงค์ทวั่ โลกชะลอตัว น�ำไปสูก่ ารชะลอตัว
ของมูลค่าการส่งออกและลดลงสูจ่ ดุ ต�ำ่ สุดในเดือนเมษายน 2553
ทัง้ นี้ สถานการณ์การส่งออกเริม่ มีทศิ ทางทีด่ ขี นึ้ ในช่วงกลางปี 2553
เนือ่ งจากเศรษฐกิจโลกเริม่ ฟืน้ ตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้
ส�ำคัญในตลาดเอเชีย ประกอบกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN
Free Trade Area : AFTA) รวมทัง้ นโยบายภาครัฐทีม่ นี โยบายสนับสนุน
อย่างจริงจังในการน�ำร่องเปิดตลาดการค้าใหม่ๆ และการสนับสนุนการท�ำ
ตลาดสินค้าในต่างประเทศ ส่งผลให้มลู ค่าการส่งออกของไทยขยายตัวเข้าสู่
จุดสูงสุดในเดือนมีนาคม 2554
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2554 มูลค่าการส่งออกของไทยลดลง
อย่างมาก จากปัญหาหนีส้ าธารณะในกลุม่ ประเทศยูโร
ที่ ยั ง ไม่ ค ลี่ ค ลายและทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ใน
ช่วงครึง่ ปีหลัง ซึง่ เริม่ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
นอกจากนี้ เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวจากเหตุการณ์
ภัยพิบตั ิ และประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัยครัง้
รุนแรงทีส่ ดุ ในรอบ 70 ปี จากสถานการณ์ดงั กล่าว
ได้ส่งผลทางตรงให้การผลิตหยุดชะงัก และส่งผล
ทางอ้อมให้เกิดปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วน (Supply
Chain Disruption) ส่งผลให้มลู ค่าการส่งออกเข้าสู่
ช่วงชะลอตัว (recession Phase) อย่างยาวนาน
แม้วา่ เศรษฐกิจโลกในปี 2556 จะเริม่ ปรับตัว
ดีขนึ้ ก็ตาม แต่ประเทศไทยกลับไม่ได้รบั ประโยชน์จาก
สถานการณ์ดงั กล่าวมากนัก เนือ่ งจากภาคการส่งออก
ยังเผชิญกับข้อจ�ำกัดด้านโครงสร้างการผลิตทีไ่ ม่สามารถปรับเปลีย่ นการผลิต
เพือ่ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของตลาด
โลกได้ นอกจากนี้ การหดตัวของราคาน�ำ้ มันในช่วงปลายปี 2558 และต้นปี
2559 เนือ่ งจากภาวะอุปทานน�ำ้ มันล้นตลาดได้สง่ ผลให้มลู ค่าการส่งออก
น�ำ้ มัน และสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มันปรับลดอย่างมาก ท�ำให้มลู ค่าการ
ส่งออกในภาพรวมเข้าสูจ่ ดุ ต�ำ่ สุดในเดือนเมษายน 2559 ในขณะเดียวกัน
จากจุดต�ำ่ สุดดังกล่าว ในอีกด้านหนึง่ คือการสิน้ สุดของการชะลอตัว หรือ
อาจกล่าวได้วา่ ขณะนีก้ ารส่งออกสินค้าของไทยเข้าสูช่ ว่ งการฟืน้ ตัว หรือเป็น
จุดเริม่ ของการขยายตัวอีกครัง้ โดยมีปจั จัยสนับสนุนส�ำคัญจากฟืน้ ตัวของ
เศรษฐกิจโลก ราคาน�ำ้ มันทีก่ ลับมาอยูใ่ นระดับทีม่ เี สถียรภาพ และราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ทมี่ ที ศิ ทางขยายตัว
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เน้นการรักษาคุณภาพสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นกลุ่มตลาด
เฉพาะส่วนมากขึน้
• สินค้าส่งออกทีอ่ ยูใ่ นช่วงตกต�ำ่ (Depression Phase) ได้แก่
อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ เครือ่ งมือ
และอุปกรณ์การแพทย์ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และน�้ำตาลทราย

• สินค้าส่งออกที่อยู่ในช่วงขยายตัว (Expansion Phase)
ได้แก่ ยางพารา น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป อัญมณีและเครือ่ งประดับ ผลิตภัณฑ์เหล็ก
แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาง โดยในช่วงทีผ่ า่ นมาสินค้าส่งออก
เหล่านี้ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาน�้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต�่ำจากภาวะอุปทานที่ล้นตลาด และอุปสงค์
ต่างประเทศทีย่ งั ฟืน้ ตัวไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี
2560 ทีม่ ที ศิ ทางทีด่ ขี นึ้ ประกอบกับการคงอัตราก�ำลังการผลิตน�ำ้ มันของ
กลุม่ OPEC ได้สง่ ผลให้การส่งออกน�้ำมันและสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับน�ำ้ มัน
รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์กลับมาอยูใ่ นช่วงขยายตัวอีกครัง้ ทัง้ นีก้ ารด�ำเนิน
กลยุทธ์ทางธุรกิจทีเ่ หมาะสมในช่วงวัฏจักรนีค้ อื การเร่งเพิม่ ส่วนแบ่งตลาด
เพือ่ ช่วงชิงความได้เปรียบในยามทีต่ ลาดก�ำลังอยูใ่ นช่วงเติบโต
• สินค้าส่งออกที่อยู่ในช่วงรุ่งเรือง (Boom Phase) ได้แก่
อุปกรณ์กงึ่ ตัวน�ำและไดโอด เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง โดยสินค้าเหล่านีม้ มี ลู ค่าส่งออกเติบโตได้ดี
จากอุปสงค์ในตลาดทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ทีเ่ หมาะสมคือ การรักษาส่วนแบ่งตลาด รวมถึงขยายตลาดออกไปให้มากขึน้
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่งออกอุปกรณ์กงึ่ ตัวน�ำและไดโอด และเครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจทีเ่ กิดจากการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพือ่ การส่งออก จึงควรเร่งรัด
การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละบุคลากรในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สามารถ
พัฒนาได้ทัน (Catch Up) หรือรับช่วงต่อการผลิตในธุรกิจนี้ในอนาคต
หากมีการย้ายฐานการผลิตออกไป
• สินค้าส่งออกทีอ่ ยูใ่ นช่วงชะลอตัว (Recession Phase) ได้แก่
เครือ่ งปรับอากาศ และข้าว ส�ำหรับวัฏจักรช่วงนีม้ ลู ค่าการส่งออกจะเริม่ ขยายตัว
ต�ำ่ ลง เนือ่ งจากเป็นช่วงทีต่ ลาดมีการแข่งขันสูง ดังนัน้ กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ เ หมาะสมคื อ ต้ องลดต้น ทุน การผลิต และรัก ษาส่ว นแบ่ง ตลาดไว้
โดยอาจน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการผลิตเพือ่ ลดต้นทุนรวมทัง้ ต้อง

วัฏจักรช่วงนีม้ ลู ค่าการส่งออกจะลดลง เนือ่ งจากอุปสงค์ของประเทศคูค่ า้
ทีล่ ดลงเป็นหลัก ขณะทีข่ อ้ จ�ำกัดด้านโครงสร้างการผลิตทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ไม่สามารถยกระดับเทคโนโลยีเพือ่ รองรับการผลิตได้กเ็ ป็นอีกสาเหตุหนึง่
ดังนั้นผู้ส่งออกต้องเร่งปรับตัว โดยปรับการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
หาตลาดใหม่ รวมถึงพัฒนาช่องทางการตลาดให้ทนั สมัย เพือ่ ให้ธรุ กิจสามารถ
ด�ำเนินต่อไปได้ พร้อมทัง้ เตรียมรับกับโอกาสของวัฏจักรขาขึน้ ในรอบใหม่ที่
ก�ำลังจะมาถึง

การศึกษาวัฏจักรของสินค้าส่งออกส�ำคัญ เพือ่ ให้ทราบว่าสินค้าส่งออก
ใดอยู่ในช่วงเวลาไหน เพื่อให้สามารถอธิบายแนวโน้มของสินค้าส่งออก
รวมทัง้ สามารถเสนอแนะแนวทางทีเ่ หมาะสมกับแต่ละช่วงวัฏจักรของสินค้า
ส่งออกได้ โดยมีผลการศึกษาดังนี้

บทสรุป

ภาพรวมการส่งออกของไทยหลังจากปี 2554 มูลค่าการส่งออกของ
ไทยได้เข้าสูช่ ว่ งชะลอตัว (Recession Phase) อย่างยาวนาน กินเวลากว่า 5 ปี
ทัง้ นี้ หากดูขอ้ มูลจากในอดีตจะเห็นได้วา่ การส่งออกมีชว่ งระยะเวลาชะลอตัว
สูงสุดเพียง 29 เดือนเท่านัน้ หลังจากนัน้ จะสามารถกลับมาฟืน้ ตัวได้อกี ครัง้
ตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก และนโยบายขับเคลือ่ นการส่งออกของ
ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่อาจ
ขยายตัวได้ในระดับสูงเหมือนในอดีต หรืออาจเรียกได้วา่ เป็น New Normal
ท�ำให้การขับเคลือ่ นนโยบายเศรษฐกิจการค้าต่างๆ อาจไม่สามารถบรรลุผล
ได้ตามต้องการนัก ระบบเศรษฐกิจและการส่งออกจะไม่สามารถฟืน้ ตัวกลับ
มาสูภ่ าวะปกติได้โดยมาตรการกระตุน้ แบบเดิม ผูว้ างนโยบายจึงจ�ำเป็นต้อง
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ พิจารณาปรับ
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทีม่ คี วามผันผวนและเปราะบางเพิม่ ขึน้ ด้วย
นอกจากนี้ ผูส้ ง่ ออกจ�ำเป็นต้องน�ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาปรับใช้กบั ธุรกิจเพือ่ เป็นการลดต้นทุนในการผลิต เพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ รักษาส่วนแบ่งตลาด รวมถึงขยายโอกาส
ทางธุรกิจให้สนิ ค้าไทยเป็นทีต่ อ้ งการและสามารถแข่งขันกับประเทศคูแ่ ข่ง
ในตลาดโลกได้
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โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจ
อุปสงค์ในประเทศ ปรับตัวดีขนึ้ จากการใช้จา่ ยภาคเอกชนขยายตัวดีสะท้อนจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ด้านอุปทาน การผลิต
ภาคเกษตรสะท้อนจากดัชนีผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรกรรมทีข่ ยายตัวได้ดี แม้วา่ ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อยในเดือนทีผ่ า่ นมา อย่างไร
ก็ตาม เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยทัง้ ภายในและต่างประเทศอยูใ่ นเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงานและสัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ GDP
ทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ขณะทีท่ นุ ส�ำรองระหว่างประเทศยังคงอยูใ่ นระดับสูงสะท้อนความมัน่ คงและความสามารถในการรองรับความเสีย่ งจากความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกได้ดี
ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลีย่ ปี ม.ค.- ก.พ. 2560

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี (ณ เม.ย. 2560)
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อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป เดือนมีนาคม ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 0.76 ทิศทาง
การปรับลดของราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยลด
แรงกดดันเงินเฟ้อภายในประเทศ ประกอบกับราคาอาหารสดประเภท
ผักและผลไม้สดยังคงลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ สาเหตุมาจากอุปทาน
ส่วนเกินของผักและผลไม้บางชนิดในช่วงฤดูกาล อย่างไรก็ตาม กระทรวง
พาณิชย์ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อ ในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวและช่วยรักษา
เสถียรภาพภายในประเทศ โดยมีชว่ งประมาณการร้อยละ 1.5 – 2.2 ระดับราคา
สินค้าและบริการ ในเดือนมีนาคม 2560 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อัตรา
ร้อยละ 0.46 ผลจากน�้ำมันเชื้อเพลิง ผักและผลไม้สด ไข่ไก่ ข้าวสารเจ้า
ปลาและสัตว์นำ�้ โดยมีภาวะความเคลือ่ นไหวของราคาสินค้าดังนี้
› น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ราคาลดลงร้อยละ 3.20 ส�ำหรับราคาน�ำ้ มันขายปลีก
ในประเทศทุกประเภท โดยมีการปรับลดลงราคาขายปลีกจ�ำนวน 4 ครั้ง
ในเดือนทีผ่ า่ นมา
› ผักและผลไม้สด ราคาลดลงร้อยละ 3.97 อาทิ มะเขือ กระเทียม
ผักคะน้า ผักบุง้ มะม่วง ฝรัง่ ส้มเขียวหวาน เนือ่ งจากสภาพอากาศเอือ้ อ�ำนวย
ต่อผลผลิต และเป็นฤดูกาลผลผลิตในบางชนิด
› ปลาและสัตว์นำ�้ ราคาลดลงร้อยละ 0.34 อาทิ ปลาทู ปลานิล ปลาช่อน
และปลาแดง
› ไข่ไก่และเนือ้ สุกร ราคาลดลงร้อยละ 3.26 และร้อยละ 0.88 ตามล�ำดับ
เนื่องจากมีปริมาณสะสมในท้องตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภค
อ่อนตัวลง
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI)

ดัชนีราคาผูผ้ ลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนมีนาคม 2560 (ปี2553 = 100)
เท่ากับ 103.0 เทียบกับเดือนมีนาคม 2559 ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 2.6 สาเหตุจากการสูงขึน้ ของดัชนีราคาสินค้า หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึน้ ร้อยละ 5.3
จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร ปลาและสัตว์น�้ำ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 3.8 จากกลุ่มสินค้าลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
แร่โลหะและแร่อนื่ ๆ หมวดผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม สูงขึน้ ร้อยละ 2.2 จากกลุม่ สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง (CMI)

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า (XPI-MPI)
ดัชนีราคาส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์
2559 สูงขึน้ ร้อยละ 4.2 เป็นการปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ งทุกหมวดสินค้า ได้แก่
หมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก
ปรับตัวดีขนึ้ ส่งผลให้มคี วามต้องการจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์
2559 ปรับสูงขึน้ ร้อยละ 8.9 โดยเป็นการปรับสูงขึน้ ทุกหมวดสินค้า ได้แก่
หมวดสินค้าเชือ้ เพลิง หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป หมวดสินค้าทุน
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ทัง้ นี้
ราคาสินค้าน�ำเข้าส�ำคัญทีป่ รับสูงขึน้ อาทิ น�้ำมันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ เนือ่ งจากปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกเริม่ คลีค่ ลาย

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนมีนาคม 2560 เท่ากับ 104.6 เทียบกับ
เดือนมีนาคม 2559 สูงขึน้ ร้อยละ 1.6 สาเหตุสำ� คัญจากการสูงขึน้ ของดัชนี
ราคาสินค้า 4 หมวดส�ำคัญ ได้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวด
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
ซึง่ สูงขึน้ ร้อยละ 9.7, 3.8, 2.0 และ 1.7 ตามล�ำดับ
การเคลือ่ นไหวของดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนมีนาคม 2560 เทียบ
กับเดือนทีผ่ า่ นมา สูงขึน้ เล็กน้อย ร้อยละ 0.1 สาเหตุสำ� คัญจากการสูงขึน้ ของ
ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทปี่ รับสูงขึน้ เพียงหมวดเดียว เป็นผลจาก
ไม้ทนี่ ำ� เข้าจากประเทศลาวและมาเลเซียปรับราคาสูงขึน้
ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ มีทั้งลดลงและไม่เปลี่ยนแปลง โดยสอดคล้อง
กับภาวะการก่อสร้างทีช่ ะลอตัว เนือ่ งจากใกล้ชว่ งวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
โครงการก่อสร้างต่างชะลอการซื้อวัสดุเก็บในสต๊อก ส่งผลให้การค้าวัสดุ
ก่อสร้างค่อนข้างซบเซา
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กุมภาพันธ์ 60
มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)

: กุมภาพันธ์ 2560

การส่งออก

กุมภาพันธ์การส่งออกมีมูลค่า 18,469.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว
ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) เนื่องจากเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 มีการส่งออกทองค�ำและสินค้าหมวดอากาศยานสูง
ในขณะที่ปีนี้ไม่มีการส่งออกดังกล่าวจึงท�ำให้ตัวเลขการส่งออกเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 หดตัวร้อยละ 2.8 คิดเป็นมูลค่า 18,469.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทั้งสองรายการมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 13.5 ของมูลค่าการส่งออกเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 แต่หากหักมูลค่าการส่งออกของสินค้าทั้งสองรายการนี้
ออกแล้ว พบว่าการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะขยายตัวถึงร้อยละ
8.5 สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวในระดับดีของ
ไทยตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นไปในทิศทางการฟื้นตัวของการ
ส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์ไว้ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 13.9 (YoY) โดยการส่งออก
สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 75.3 ผัก ผลไม้สด
แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 23.3 กุง้ สดแช่แข็งและแปรรูป
ขยายตัวร้อยละ 58.7 และข้าวขยายตัวร้อยละ 6.1 มูลค่าการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมหดตัวครั้งแรกในรอบ 2 เดือนที่ร้อยละ 5.9 (YoY)
โดยสินค้าส�ำคัญทีห่ ดตัวสูง ได้แก่ ทองค�ำ หดตัวร้อยละ 65.4 รถยนต์และส่วน
ประกอบหดตัวร้อยละ 6.6 ผลิตภัณฑ์เหล็กหดตัวร้อยละ 1.4 ส�ำหรับสินค้า
ที่ยังคงขยายตัว ได้แก่ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ
ไม่รวมทองค�ำ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป การส่งออกในตลาดส�ำคัญของไทยประมาณ
ร้อยละ 46.8 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 โดยเฉพาะการส่งออก
ไปยังตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (15) ยังคงขยายตัวร้อยละ 5.7 และ
5.4 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามตลาดส่งออก ญีป่ นุ่ อาเซียน 5 ทวีปออสเตรเลีย
ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา ยังคงหดตัว
การน�ำเข้า

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีมลู ค่า 16,859.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 20.4 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการขยายตัว
ของน�้ำมันดิบ (+82.6%) เคมีภัณฑ์ (+20.4%) และผลิตภัณฑ์โลหะ
(+203.4%) ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรไฟฟ้าฯ (-10.2%) เครือ่ งจักรกลฯ (-0.3%) และ
แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (-7.8%) ญีป่ นุ่ (+4.8%)
สหรัฐอเมริกา (+144.6%) มาเลเซีย (+23.2%) เกาหลีใต้ (+21.2%)
ดุลการค้า

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เกินดุลการค้ามูลค่า 1,609.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะทีภ่ าพรวมดุลการค้า 2560 (ม.ค.-ก.พ.) เกินดุลการค้ามูลค่า 2,435.9
ล้านเหรียญสหรัฐ
ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดั ช นี ร าคาสิ น ค้ า ส่ ง ออกเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2560 อยู ่ ที่ 96.0
(ปี2555=100) สูงขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.7 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 7.0
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 และหมวดสินค้าแร่และเชือ้ เพลิง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.0
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ม.ค.-ก.พ. 2560
(%YoY)
มูลค่าล้านเหรียญ

ส่งออก

18,469.6

-2.8

35,568.8

2.5

น�ำเข้า
ดุลการค้า

16,859.6
1,609.9

20.4

33,132.9

12.4
2,435.9

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 60
มูลค่า
Δ
สัดส่วน ประเทศ มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%YoY) (%)
(ล้าน USD) (%YoY) (%)

สินค้า
รถยนต์และส่วน
ประกอบ

2,065

-6.6

11.2

อัญมณีและเครือ่ ง
1,588
ประดับ

-42.3

8.6

จีน

2,279

31.1

12.3

สหรัฐ
อเมริกา 1,954

5.8

10.6

เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

1,331

1.2

7.2

ญี่ปุ่น

1,707

-22.6

9.2

ผลิตภัณฑ์ยาง

810

58.2

4.4

ฮ่องกง

1,351

10.7

7.3

เม็ดพลาสติก

649

2.5

3.5

เวียดนาม

812

35.0

4.4

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน ก.พ. 60
มูลค่า
Δ สัดส่วน
มูลค่า
Δ
สัดส่วน
(ล้านUSD) (%YoY) (%) ประเทศ (ล้าน USD) (%YoY) (%)
เครื่องจักรกลและ 1,443
-0.3
8.6
จีน
2,705 -7.8 16.0
ส่วนประกอบ
สินค้า

น�้ำมันดิบ

1,381

82.6

8.2

เคมีภัณฑ์

1,152

20.4

6.8

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1,143

-10.2

ผลิตภัณฑ์โลหะ

887

203.4

ญี่ปุ่น

2,513

4.8

14.9

144.6

14.3

6.8

สหรัฐ 2,406
อเมริกา
มาเลเซีย 947

23.2

5.6

5.3

เกาหลีใต้

21.2

3.7

615

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

ธ.ค.59

ม.ค.60

ก.พ. 60

ก.พ. 60

ม.ค. - ก.พ. 60

ส่งออก

0.5

0.4

0.5

4.2

4.0

น�ำเข้า

0.6

1.3

0.7

8.9

8.5

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อยู่ที่ 87.0 (ปี 2555=100)
ขยายตัวร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ
ดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.5 สินค้าสินค้าวัตถุดิบ
และกึ่งส�ำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 หมวดสินค้าทุน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.4 และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น
และราคาสินค้าเกษตร : มีนาคม 2560
ราคาทองค�ำ

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนมีนาคมโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 20,465.22 บาท ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 0.49 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ราคาทองค�ำปรับตัวลดลงจากการ
ได้รบั แรงกดดันจากกระแสคาดการณ์ทวี่ า่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะ
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในการประชุมเดือนมีนาคม ทัง้ นี้ ราคาทองค�ำปรับตัวลดลง
ไม่มากเนือ่ งจากมีปจั จัยบวกทองค�ำในฐานะเป็นสินทรัพย์ทปี่ ลอดภัย หลังรายงาน
ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาไม่ดนี กั ขณะทีร่ าคาทองค�ำในประเทศ
ปรับตัวลดลง ขณะเดียวกันเงินบาทยังคงแข็งค่า ซึง่ ส่งผลกดดันต่อราคาทองค�ำ
ในประเทศให้ราคาปรับตัวลดลงด้วย
ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�้ำมันดิบเดือนมีนาคมปรับตัวลดลง โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 49.73 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึง่
อยูท่ ี่ 53.43 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ราคาน�ำ้ มันดิบปรับลด จากความกังวลใน
เรือ่ งของอุปทานน�ำ้ มันดิบในสหรัฐฯ เนือ่ งจากปริมาณการผลิตทีป่ รับเพิม่ ขึน้ ส่งผล
กดดันต่อราคาน�ำ้ มันดิบ ปริมาณน�ำ้ มันดิบทีป่ รับเพิม่ ขึน้ จากสหรัฐฯ อาจเป็น
ปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้ผผู้ ลิตทัง้ ในและนอกกลุม่ โอเปกตัดสินใจไม่ขยายระยะเวลาใน
การปรับลดก�ำลังการผลิต ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดสงครามทางด้านราคาน�ำ้ มันอีกครัง้

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนมีนาคมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 34.90 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
แข็งค่าจากเดือนก่อนหน้า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ จากการอ่อนค่าลงของค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงกระแสเงินทุนทีไ่ หลเข้ามาในภูมภิ าคในช่วงนีจ้ ากความ
ต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งของนักลงทุน นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตามอง
ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เกี่ยวกับการการปรับขึ้น
อัตราดอกเบีย้ นโยบาย ซึง่ ถ้าหากเฟดไม่ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ก็อาจส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ เล็กน้อย

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

สินค้าเกษตร

ราคาสินค้ารายเดือน
เดือน ก.พ.60
มี.ค.60 %∆(MOM)
สินค้า
ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
1,153.42 1,140.22
-1.14
ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2
2,065.00 2,011.96
-2.57
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชัน้ 3 (f.o.b)
96.17
83.99
-12.67
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
83.53
73.82
-11.62
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,234.36 1,231.09
-0.26
ไทย (THB/Baht)
20,465.22 20,364.81
-0.49
น�ำ้ มันดิบ : (USD/BBL)
WTI
53.43
49.73
-6.93
อัตราแลกเปลีย่ น
THB/USD
35.02
34.90
-0.35
ที่มา : CEIC

ม.ค-มี.ค.
59

ม.ค-มี.ค.
60

%∆(YOY)

1,207.33
2,307.99

1,161.55
2,060.32

-3.79
-10.73

46.97
41.14

90.65
79.01

93.02
92.04

1,180.96
19,901.91

1,219.36
20,295.34

3.25
1.98

33.37

51.93

55.65

35.67

35.12

-1.56

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) และราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอม
มะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) เดือนมีนาคม 2560 ปรับตัวลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์
2560 จากราคา 1,153.42 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,140.22 บาท/100
กิโลกรัม และราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) ปรับตัวลดลง
จาก 2,065.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 2,011.96 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจาก
ผลผลิตข้าวทีอ่ อกสูต่ ลาดเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับปริมาณและความต้องการข้าว
ของตลาดต่างประเทศปรับตัวลดลง ส่งผลต่อค�ำสัง่ ซือ้ ข้าวไทยจากต่างประเทศ
น้อยลง ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์มแี นวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรทีข่ ายข้าว
ได้ราคาต�ำ่ โดยการด�ำเนินโครงการจัดตัง้ ตลาดกลางข้าวสารสูม่ าตรฐานสากล
เพือ่ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชือ่ มโยงการค้าข้าวสารของภูมภิ าค รวมถึงตลาดโลก
และส่งเสริมข้าวคุณภาพพิเศษจ�ำหน่ายให้กว้างขวาง เพือ่ ให้เกษตรกรได้รบั
ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ เป็นแหล่งข้อมูลการตลาดและราคากลางทีส่ ามารถเชือ่ งโยง
การซือ้ ขายระหว่างเกษตรกร กลุม่ เกษตรกร ฯลฯ กับผูซ้ อื้
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20
(ราคาเฉลีย่ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนมีนาคม 2560 เฉลีย่ อยู่
ทีก่ โิ ลกรัมละ 83.99 บาท และ 73.82 บาท ตามล�ำดับ ราคายางแผ่นรมควัน
ชัน้ 3 และราคายางแท่ง STR 20 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 12.67 และ 11.62 ตามล�ำดับ โดยราคายางปรับตัวลดลง เนือ่ งจากราคา
น�ำ้ มันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง สง ผลใหน กั เก็งกาํ ไรเทขายเพือ่ หวังกําไรจาก
สว นตา งของราคา รวมถึงความกังวลของนักลงทุนในการซือ้ ขาย เนือ่ งจากรอผล
การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ขณะผูซ อื้ หรือผูป ระกอบการในประเทศยังคงระมัดระวังในการซือ้ ขายจากความ
วิตกกังวลเกีย่ วกับการระบายยางในสตอ คยางของภาครัฐทีล่ า ชา
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Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ย กเครื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วครั้ ง ใหญ่ ภายใต้ แ ผน
พัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติฟลิ ปิ ปินส์ (NTDP) จะมีการลงทุน
23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
ระหว่างปี 2560 ถึงปี 2565 เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค และขับเคลื่อน
การเจริญเติบโต สังคมโดยรวม NTDP จะครอบคลุมเครือข่ายถนน
สนามบิน ท่าเรือ รถไฟ พื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน องค์กรการท่องเที่ยว
หน่วยขนส่ง ทีพ่ กั และการจัดซือ้ เครือ่ งบิน ทัง้ นี้ จะมีการสร้างถนนยาว
2,620 กิโลเมตร ภาคการท่องเทีย่ วเป็นส่วนใหญ่ทสี่ ดุ เป็นอันดับทีส่ าม
ของจีดพี ฟี ลิ ปิ ปินส์ มีการจ้างงาน 5 ล้านต�ำแหน่ง หรือ 12.7% ของการ
จ้างงานทัง้ หมดของประเทศในปี 2558 ธุรกิจก่อสร้าง โรงแรม อาหาร
และการท่องเทีย่ วคงต้องไปดูลทู่ างการลงทุนในฟิลปิ ปินส์มากขึน้ แล้ว
เวียดนามเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากร
กว่า 90 ล้านคน กว่าร้อยละ 60 อยู่ในวัย
ท�ำงาน (โครงสร้างอายุ : ประชากรที่มีอายุ 0-14 ปี
มีสัดส่วนร้อยละ 22.6 อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 66.7
และ อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.7) อัตราการรู้หนังสือของชาวเวียดนาม
สูงกว่าร้อยละ 90 จึงมีแรงงานคุณภาพจ�ำนวนมาก มีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ ทั้งสัตว์น�้ำ น�้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม และถ่านหิน
อยู่มาก รวมทั้งแร่ธาตุส�ำคัญ นอกจากนี้ เวียดนามยังเป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรหลายรายการจนติดอันดับประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร
รายใหญ่ของโลก อีกทั้งชาวเวียดนามมีก�ำลังซื้อมากขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจทีอ่ ตั ราเฉลีย่ ร้อยละ 6 ต่อปี ในส่วนการเป็นฐานการผลิตนัน้
เวียดนามสามารถเป็น springboard สูต่ ลาดโลก เนือ่ งจากมีการจัดท�ำ FTA
กับตลาดหลัก เช่น รัสเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น
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ทิ ศ ทางนโยบายเศรษฐกิ จ ของ
อิ น โดนี เ ซี ย ในปี 2560 จะเป็ น
อย่างไรนั้น คงจะเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
Economic Package ของรัฐบาลที่ออก
มาแล้ว 14 ฉบับในปีนี้ ซึ่งยังคงต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
ต่างๆ ให้สอดคล้องและการปรับปรุงโครงสร้างเพือ่ ให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเล/พัฒนาท่าเรือทั่วประเทศเพื่อให้
ทุกเกาะสามารถพัฒนาเป็นฐานการผลิตเพือ่ ส่งออก การจูงใจในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศและลดการพึง่ พา
การน�ำเข้า การประสานงานกับภาคการเงินการส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศ เป็นต้น ย้อนกลับมาดูประเทศไทยเรามีท่าเรือ
ขนส่งทางทะเลน้อยมาก โดยเฉพาะฝั่งอันดามันที่ยังไม่มีท่าเรือเพื่อ
การขนส่ง ดังนั้นการพัฒนาท่าเทียบเรือปากบาราเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่
ไม่อาจละเลยได้

